
 
 

KEUZE ONDERWIJSVORMEN VOOR PTC STUDENTEN 
 
 
Inleiding  
De Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) is continu bezig met het aanpassen van haar 
bedrijfsprocessen aan gestelde eisen vanuit haar omgeving. Het instituut maakt zich sterk voor 
vervolgonderwijs voor een ieder die dat wil. Mede door de Covid-19 pandemie en de daarbij 
horende richtlijnen heeft het instituut de manier waarop zij het onderwijs aanbiedt, moeten 
aanpassen. Vast staat dat vooral de maatregel voor ‘fysieke afstand’ (minimaal 1,5 meter) tot 
gevolg heeft dat het huidige aantal studenten dat per klaslokaal werd gehandhaafd, 
teruggebracht moest worden. Daarnaast is in de huidige economische situatie betaalbaar 
onderwijs voor sommigen een uitdaging. Het instituut biedt daarom meerdere onderwijsvormen 
aan.  
 
Voor u die kiest voor een bachelor studie bij het PTC is er dus een keuze in onderwijsvorm 
mogelijk.  
* Het Fysiek onderwijs, waarbij het onderwijsaanbod van fysiek, aangevuld met virtueel 
onderwijs, blijft bestaan. Bij deze onderwijsvorm zal het gebruik van het vastgesteld rooster 
onveranderd blijven.  
* Een andere onderwijsvorm waarvoor u voor kunt kiezen is Afstandsonderwijs, waarbij u in uw 
eigen tijd en eigen tempo kunt studeren. Bij Afstandsonderwijs is vooral zelfstudie en 
zelfdiscipline beslissend om de opleiding met goed gevolg af te ronden. Bij deze onderwijsvorm 
zullen twee vaste contactmomenten tussen studenten en docent live via het internet a.d.h.v. 
applicaties zoals Zoom, Teams, Google classroom (virtueel onderwijs) worden georganiseerd. 
Practica en projecten zullen fysiek op PTC locaties verzorgd worden op vaste momenten, waarbij 
er sprake zal zijn van verplichte aanwezigheid.  
* M.i.v. het collegejaar 2021-2022 biedt het PTC ook het Modulair onderwijs aan. Bij deze 
onderwijsvorm schrijft u zich in voor een aantal modules van een van de PTC-programma’s. U 
kunt alleen kiezen voor modules die u in dat collegejaar kunt volgen. Het aantal modules bepaalt 
u aan de hand van uw budget. De studiebelasting (aantal uren) zal ook minder zijn in vergelijking 
met een volledig programma. Na succesvolle afronding van de modules ontvangt u een 
certificaat. U kunt kiezen uit: Fysiek onderwijs, Afstandsonderwijs, Fysiek modulair onderwijs of 
Afstands modulair onderwijs.  
 



 
Onderstaande de overeenkomsten en verschillen tussen Fysiek - en Afstandsonderwijs . 
 
Overeenkomsten Fysiek – en Afstandsonderwijs  

- Inhoud van de modules zullen het hetzelfde zijn.  
- U krijgt hetzelfde aantal studiepunten voor een afgerond deel.  

- Practica, praktijkopdrachten om bepaalde leerstof beter te begrijpen of vaardigheden te 
oefenen zijn op vaste momenten gepland. Tijdens een practicum staat de student 
centraal en is er begeleiding aanwezig die u zult assisteren bij het uitvoeren van het 
practicum. De student is hierbij verplicht fysiek aanwezig te zijn op een aangegeven PTC 
locatie.  

- Tijdens alle practica en contactmomenten wordt de geldende gedragscode inclusief 
kledingvoorschriften gehandhaafd.  

- Alle geldende gevalideerde documenten blijven van kracht zoals het Onderwijs- en 
Examenreglement (OER), PTC formulieren en procedures.  

- U draagt na het afstuderen de titel ‘Bachelor of Applied Technology (B Tech) ’.  

- Er zullen meerdere personeelsleden en diensten van het PTC beschikbaar zijn om u te 
ondersteunen: Deans, Program managers, Studentenadministratie, Distance Education, 
Studentendecanen, Career Counselor, Support, Finance, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verschillen tussen Fysiek - en Afstandsonderwijs  

Financieel aspect 

Collegegeld per programma of per module van een programma 

 Fysiek onderwijs Afstandsonderwijs 

Programma Volledig Modulair Volledig Modulair 

 USD SRD USD SRD 

Agri Business Management 1,350 1.500 850 1.100 

Agronomie 1,350 1.500 850 1.100 

Animal Production and Health 
Technology 

3,450 3.500 2,550 2.800 

Food Technology 1,350 1.500 850 1.100 

Hoger Laboratorium Onderwijs 1,350 1.500 850 1.100 

     

Electrotechniek 1,350 1.500 850 1.100 

Informatie – en Communicatie 
Technologie 

1,350 1.500 850 1.100 

Infrastructuur 1,350 1.500 850 1.100 

Werktuigbouwkunde 1,350 1.500 850 1.100 

     

Hydrology 1,600 1.800 1,000 1.200 

Hydrology & Meteorology 1,600 1.800 1,000 1.200 

Vastgoed & Makelaardij 2,350 2.600 1,500 1.700 

 
* Bovenstaande bedragen van de programma’s zijn exclusief inschrijfgeld. Inschrijfgeld 

bedraagt USD 150,- (honderdvijftig USD) per programma per collegejaar. Dit geldt niet 
voor modulair onderwijs. 

 
* Hierboven genoemde USD-bedragen mogen in SRD betaald worden tegen een koers van      
   USD 1 = SRD 15,00 tijdens de early bird periode en SRD 17,50 tijdens de reguliere 

inschrijvingsperiode. De tarieven zijn inclusief digitale literatuur. 
 
* Bij inschrijving voor een volledig programma Fysiek- of Afstandsonderwijs en betaling      
   ineens (in 1 keer) van het inschrijf- en collegegeld, geldt een korting van 10% op het 

volledig bedrag. 
   Bij inschrijving voor Fysiek onderwijs modulair: vanaf 5 modules en betaling ineens (in 1 

keer), geldt een korting van 5% op het volledig bedrag. 
   Bij inschrijving voor Afstandsonderwijs modulair: vanaf 7 modules en betaling ineens (in 1 

keer), geldt een korting van 5% op het volledig bedrag. 
 

* Voor alleen de module Afstuderen na maart 2022 bedraagt het tarief, naast het 
inschrijfgeld, SRD 9.000,- (negenduizend SRD). Geldig termijn hierbij is 6 maanden. 

 
 



 
Onderwijs en didactische werkvormen 

Fysiek onderwijs 
- hoorcolleges, waarin de studenten in grote 
groepen informatie tot zich nemen. Deze 
zullen fysiek plaatsvinden aangevuld met 
virtuele sessies. 
- werkcolleges, waarin student onder 
begeleiding aan opdrachten werkt, meestal 
in groepsverband. Men werkt vraagstukken 
uit, bediscussieert onder leiding van een 
docent een onderwerp, bestudeert een 
casus of oefent samen een 
onderzoekstechniek, etc.  
Deze zullen fysiek plaatsvinden aangevuld 
met virtuele sessies. 

Afstandsonderwijs 
- zelfstudie; onderwijs zonder hulp van de 
docent. Doelen en leerlijnen zijn van tevoren 
uitgezet.  
- online terugkomdagen; twee van tevoren 
vastgestelde momenten per module per 
periode, waarbij u toelichting kunt vragen aan 
de docent op onderdelen van de module. 
Buiten deze 2 terugkomdagen kunt u ook met 
de docent in contact treden over vragen die u 
heeft en die betrekking hebben op de leerstof. 
Het is van belang om hierover vooraf met de 
docent af te stemmen. 
- dit lesmateriaal wordt via een cursuspagina 
op Mijnstudie voor u beschikbaar gesteld. 

Leermateriaal 

Fysiek onderwijs 
Wordt in afgemeten delen door de docent 
aan de student gegeven.  

Afstandsonderwijs 
Student ontvangt in één (1) keer, vóór 
aanvang van de module, het materiaal. 

Attitude en sociale vorming 

Fysiek onderwijs 
- Openstaan om te leren van docent 

en medestudenten; ‘peer pressure’, 
sociale controle.  

- Spontane en geplande interactie met 
studenten en docenten.  

- Interne en externe motivatie.  

Afstandsonderwijs 
Om succesvol te kunnen zijn, bezit de student 
de volgende competenties:  

- zelfstandig werken en vermogen om 
goed te plannen.  

- zelfdiscipline en zelfsturing.  
- grote interne motivatie.  Voornamelijk 

geplande interactiemomenten met 
docenten en studenten.  

Tentaminering/ toetsing 

Fysiek onderwijs 
- Volgens een vast rooster; geen 

wijzigingen t.o.v. huidige procedure 
en aanpak. 

Afstandsonderwijs 
- Twee (2) tentamenmomenten per 

module op vaste tentamen 
momenten. Deze zijn identiek aan de 
reguliere tentamens. 

- Indien u besluit om buiten deze 
momenten een tentamen te willen 
maken, dan kunt u vragen om een  ‘on-
demand’ tentamen. U zult hiervoor 
wel een vergoeding moeten betalen à 
SRD 150,- per tentamen. 



 
 


